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Yleistä 

• Luomuksen viestien välittäminen eteenpäin 
on hyvä ensiaskel 

– ei kuitenkaan yksinään riitä! 

• Paikallinen näkökulma puree parhaiten 

• Laskijoiden etsintä: joukkoviestintä + 
henkilökohtaiset yhteydenotot 

• Palkitseminen: kunnia laskijoille, raportit, 
syvällisemmät analyysit, artikkelit, kansallisista 
ja kansainvälisistä julkaisuista kertominen 



Yleistä 

• Seuraavassa olen listannut kullekin kuukaudelle 
tärkeitä toimia 

• Vihreä = helppo, nopea 
Tämä pitää tehdä joka yhdistyksessä! 

• Sininen = ei vaadi suuria lisäponnistuksia, helppo 
lisä vihreään 
Tämäkin olisi hyvä tehdä  

• Oranssi = työläämpi, vaatii hiukan aikaa, 
suosittelen aiheesta kiinnostuneille 
Tee, jos aikaa ja kiinnostusta riittää, mutta ei paineita 



Maaliskuu 

• palaute kevätlaskennoista 

– linkit museon valmiisiin palautteisiin 

– lista laskijoista, poimintoja lintutilanteesta 

– tarkempi analyysi (”Epan taulukko” + sanallinen) 

• vakiolinjojen suunnittelu kulisseissa 

– edellisten vuosien laskijoiden laskentavalmiuden 
kartoittaminen 

• vesilintulaskentojen suoramarkkinointi 

– tässä vaiheessa vasta harrastajille, jotka ovat 
osoittaneet kiinnostusta laskentoihin aiemmin 



Esimerkki kevätlaskennan palautteesta 



Huhtikuu 

• Vesilintulaskentojen markkinointi 

1. sähköpostilistat ym. (1 kk ennen laskenta-aikaa) 

2. henkilökohtaiset yhteydenotot 

3. muistutus tai pari (1-2 vk ennen laskenta-aikaa) 

- vapaat reitit ja tornilaskennat 

- paikallinen kevään aikaisuus 

• Vakiolinjat: mitä jokavuotiset laskevat, ts. mille 
linjoille pitää löytää laskijat 



Esimerkki vesilintulaskennan markkinoinnista 



Valmiit reitit 



Toukokuu 

• Vesilintulaskentojen markkinointi on nyt jo 
myöhäistä (paitsi pohjoisessa) 

• Vakiolinjojen ja pistereittien markkinointi 
– markkinointijärjestys kuten vesilintulaskennoissa 

(yleinen, täsmämainonta, 1-2 yleistä muistutusta) 

– laskentoihin tottumattomille ensin pistereittejä 

– kokeneille harrastajille voi tarjota heti vakiolinjoja 

• Samalla voi mainita pesäkorteista 

• Saaristolaskentojen markkinointi 
(venelaskenta?) 



Toukokuu: esimerkkiviesti 



Kesäkuu 

• Kesäkuun alussa voi vielä muistuttaa 
vakiolinjojen laskemisesta etenkin Lapin- ja 
Norjan-reissujen yhteydessä 

• Pesäkortteja voi pitää esillä 

• Tärkein markkinointiaika on jo kuitenkin ohi – 
nyt pitää olla maastossa  



Heinäkuu–lokakuu 

• Vakiolinja- ja pistereittipalaute 

– kuinka paljon laskettiin, ketkä laskivat 

– tuloksia, mielenkiintoisia havaintoja (Excel-
taulukko ja siihen liittyvä teksti) 

• Muistutus pesäkorttien palauttamisesta 

• Tämä on hyvää aikaa puuhastella aineistojen 
parissa esim. paikallislehden artikkelia varten! 



Esimerkki kesälaskentapalautteesta 



Vakiolinjataulukko 



Marraskuu–helmikuu 

• Oikeastaan pelkkiä talvilintulaskentoja 

– syyslaskentojen markkinointi loka- ja tulokset 
marraskuussa 

– joululaskentojen markkinointi joulu- ja tulokset 
tammikuussa 

– kevätlaskentojen markkinointi helmikuussa 

• Hyvin aikaa tutkailla aineistoja ja kirjoittaa 
juttuja paikallislehtiin tai nettiin 

– puolitieteellisiä artikkeleita, vapaampaa 
pohdiskelua, laskentatarinoita… 



Laskennat näkyviin myös somessa! 



Muutama käytännön vinkki 

• Kopioi esim. TLY:n ja PiLY:n materiaalia omaan 
yhdistykseesi – kaikkea ei tarvitse tehdä itse 

• Pienellä porukalla koordinointikin on 
mukavampaa 

• Aloita pienestä, vaikka pelkät vihreällä merkityt 

• Pienet yhdistykset voivat jakaa vastuuta 
keskenään 

• Yhdistys voi auttaa laskentoja esim. hankkimalla 
yhteisen GPS-laitteen 

• Lisää tietoja linnustonseurannasta kotisivuille 



Lopuksi 

• Älä lannistu, jos joku ei kiinnostu ensimmäisellä 
yrittämällä. Ensi vuonna voi jo napata! 

• Mieti, miten saisit oman alueesi porukkaa 
innostumaan laskennoista 

– erilaisille harrastajille eri syyt osallistua laskentoihin 

• Oma esimerkki on tärkeä: ”Varasin juuri linjan, 
varaa sinäkin.” 

• Jokainen laskentoihin mukaan houkuteltu uusi 
kasvo on onnistuminen! 



Kiitos 
– ja seuraavaksi vakiolinjavärväyksiä tekemään! 



Keskustelua varten 

• Kyselyyn vastasi 15 yhdistyksen 
puheenjohtaja/hallitus 

• Kolmasosassa vastanneista yhdistyksistä ei 
ole vielä laskentavastaavaa  

• Laskentojen markkinointi: 

• 1/3 ei markkinoi lainkaan 

• 1/2 markkinoi hiukan 

• Toiveita: markkinointiohjeita, paremmat 
tallennusjärjestelmät 


